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Arendal, 14.07.2022
Vår ref. 626269-02

Varsel om oppstart planarbeid for Solborg driftsstasjon
Asplan Viak AS skal på oppdrag fra Arendal komme utarbeide forslag til detaljregulering for
Solborg driftsstasjon. Planområdet er på 27,8 daa og omfatter driftsstasjonen (444/10), to
eksisterende boliger i Frolandsveien 132 (444/88 og 444/203) og Frolandsveien 136 (444/120),
samt gang- og sykkelveien langs Frolandsveien (fylkesvei 42). Planområdet foreslås avgrenset i
eiendomsgrensen til driftsstasjonen (eiendom 444/10) i nord, mot kjørebanekant til
Frolandsveien (fylkesvei 42) i vest og sør og mot bekkefaret fra Stotjenn til Solbergvann i øst.
Iht. til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles det om oppstart detaljregulering.

Figur 1 Forslag til planavgrensning (sort stiplet linje)
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Solborg driftsstasjon omfatter kommunens virksomheter knyttet til avdelingene Vann og avløp og
Maskiner og anlegg. Kommunen planlegger utvidelse av eksisterende garderobe- og
administrasjonsbygg. For å tilrettelegge for videre drift og utvikling av driftsstasjonen er det
behov for å utarbeide reguleringsplan, da området i dag er uregulert. Ut over at det
tilrettelegges for bedre arealutnyttelse er det ikke planlagt å endre på arealbruken eller
trafikksituasjonen på bakkenivå, med unntak av at boligeiendom 444/120 (Frolandsveien 136)
foreslås innlemmet i driftsstasjonsområdet.

Figur 2 Foreslått planavgrensning (mørk rød stiplet line) vist på utsnitt av kommuneplanens arealdel (til høyre) og utsnitt av
kommunedelplan for Myra – Bråstad (til venstre)

Solborg driftsstasjon er i kommuneplanens arealdel avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting
(nåværende), mens eiendommene sør i planområdet er avsatt til boligformål (nåværende).
Planområdet berøres av to kommunedelplaner:
• Kommunedelplanen for Myra – Bråstad (planid 1717r6)
•

Kommunedelplanen for E18 Dørdal – Grimstad (planid 2019-19)

Ved varsel om oppstart av planarbeid (dette brevet) inviteres naboer, myndigheter og andre
berørte til å sende skriftlige innspill/merknader til det kommende planarbeidet. Alle skriftlige
innspill/merknader, og oppsummering av og kommentar til disse, vedlegges ved innsending av
planforslaget til 1. gangs behandling. Planforslag vil etter planen bli oversendt kommunen for
første gangs behandling høsten 2022.

Side 2

Informasjon i forbindelse med varsel om oppstart og offentlig ettersyn/høring vil bli lagt ut på
kommunens hjemmeside under:
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-ogeiendom/reguleringsplaner/reguleringsplaner-under-arbeid/
Søk på «Solborg driftsstasjon» for å få opp side med informasjon om planarbeidet. Her vil
følgende dokumenter (vedlegg) knyttet til varsel om oppstart detaljregulering være tilgjengelig:
•

Planinitiativ av 25.05.2022, sist revidert 06.07.2022 (etter oppstartsmøtet)

•

Referat fra oppstartsmøte med kommunen 05.06.2022

•

Varslingsliste

Eventuelle innspill/merknader til planarbeidet bes sendt skriftlig til undertegnede pr post eller
epost innen torsdag 1. september 2022.
Med vennlig hilsen
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